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องค์ควำมรู้ กำรพัฒนำธุรกิจปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ของสหกรณ์กำรเกษตรโดยใช้กำรจัดกำรด ำเนินงำนที่ดี 

ชื่อหน่วยงำน ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ 

องค์ควำมรู้   กำรพัฒนำธุรกิจปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ของสหกรณ์กำรเกษตรโดยใช้กำรจัดกำรด ำเนินงำนที่ดี 

ประเด็นยุทธศำสตร์ สนับสนุนระบบสหกรณ์ให้เป็นพลังส ำคัญในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
ในระดับชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ 

ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดให้มีกำรประชุมโดยให้ทุกคนในส ำนักงำนมีส่วนร่วม ในกำร
วิเครำะห์กำรพัฒนำธุรกิจปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ของสหกรณ์กำรเกษตร เนื่องจำกมีควำมเห็นว่ำข้ำวเป็นพืช
เศรษฐกิจที่ส ำคัญที่สุดของประเทศ และเป็นสินค้ำส่งออกที่สร้ำงรำยได้ให้แก่ประเทศในล ำดับแรก จ ำเป็นต้อง
สร้ำงควำมเชื่อมั่นในคุณภำพของสินค้ำให้เป็นที่ยอมรับ ซึ่งกระบวนกำรในกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวต้องมีควำม
รอบคอบรัดกุม และเป็นระบบที่สำกลยอมรับได้  สมำชิกสหกรณ์และสหกรณ์กำรเกษตร จึงต้องพัฒนำกำรผลิต
เมล็ดพันธุ์ให้มีคุณภำพได้อย่ำงยั่งยืน ด้วยกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิต เพ่ือพัฒนำคุณภำพเมล็ดพันธุ์ข้ำว
ให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำน พร้อมกับส่งเสริมให้สมำชิกสหกรณ์ใช้พันธุ์ดีในกำรเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ ลดต้นทุน
กำรผลิตต่อหน่วย และปัจจุบันกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวที่มีคุณภำพยังไม่เพียงพอกับควำมต้องกำรของเกษตรกร  
อีกท้ังแหล่งรวบรวมและกำรกระจำยเมล็ดพันธุ์ มีอยู่จำกัด จ ำเป็นที่จะต้องพัฒนำระบบกำรผลิตให้มำกขึ้น เพ่ิม
ปริมำณผลผลิตเมล็ดพันธุ์ให้กับสู่สมำชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไปได้ทั่วถึง ซึ่งเป็นกำรช่วยสนับสนุนกำร
พัฒนำคุณภำพผลผลิต เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศในตลำดสินค้ำข้ำว สร้ำงควำมมั่นคง
ด้ำนอำหำร และเป็นกำรสร้ำงรำยได้แก่เกษตรกร  

ดังนั้น กำรด ำเนินธุรกิจปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ข้ำวของสหกรณ์กำรเกษตร จึงมีควำมจ ำเป็นต้องควบคุม
กระบวนกำรและขั้นตอนกำรผลิต เริ่มตั้งแต่ กำรคัดสมำชิก กำรจัดหำเมล็ดพันธุ์ กำรหำแหล่งทุน กำรเตรียม
พ้ืนที ่กำรควบคุมดูแลตั้งแต่กำรปลูกจนถึงกำรเก็บเกี่ยว กำรปรับปรุงสภำพเมล็ดพันธุ์ จนน ำออกจ ำหน่ำย กำร
ใช้กำรจัดกำรด ำเนินงำนที่ดี (Operation Management) ในกำรพัฒนำธุรกิจปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ของสหกรณ์ 
จึงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยในกำรบริหำรธุรกิจปรับปรุงเมล็ดพันธุ์เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจ
เพ่ิมข้ึน ต้นทุนที่เกิดจำกกระบวนกำรผลิตและควำมสูญเปล่ำที่เกิดจำกกระบวนกำรผลิตลดลง รวมทั้งสำมำรถ
ผลิตเมล็ดพันธ์ที่มีคุณภำพสร้ำงควำมพึงพอใจให้สมำชิกสหกรณ์จำกคุณค่ำที่ได้รับ และส่งเสริมให้สมำชิก
สหกรณ์มีส่วนร่วมในกำรใช้บริกำรธุรกิจจำกสหกรณ์มำกขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ที่จะสนับสนุนระบบสหกรณ์ให้เป็นพลังส ำคัญในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน 
ท้องถิ่นและประเทศ 

จังหวัดอุตรดิตถ์ มีสหกรณ์กำรเกษตรที่ด ำเนินธุรกิจแปรรูปเมล็ดพันธุ์ดีและมีโรงงำนปรับปรุงเมล็ด
พันธุ์ จ ำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์กำรเกษตรเมืองลับแล จ ำกัด และสหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนำ จ ำกัด 
ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ร่วมกันวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินธุรกิจปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ดีของสหกรณ์ทั้ง 
2 แห่งข้ำงต้น เกี่ยวกับกำรใช้กำรจัดกำรด ำเนินงำนที่ดี (Operation Management) ปรำกฏรำยละเอียดดังนี้ 

1. กำรออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์ (Goods and Service design) แสดงถึงกระบวนกำร
แปรสภำพ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจทำงด้ำนต้นทุน คุณภำพ และแรงงำน โดยกำรก ำหนดรูปแบบที่มี
ต้นทุนต่ ำและคุณภำพสูง ซึ่งเมล็ดพันธุ์ข้ำวเป็นสินค้ำที่มีลักษณะ Standardization มีลักษณะมำตรฐำนและ
ผลิตแบบ Mass Production สหกรณ์จึงใช้กลยุทธ์ผู้น ำด้ำนต้นทุน (Cost Leadership) เพรำะเกิดกำรได้รับ



ประโยชน์จำกกำรประหยัดจำกขนำด (Economy of scale) โดยปรับเทคโนโลยีที่ใช้ในกำรผลิตเพ่ือช่วยลด
ต้นทุนกำรผลิตอันได้แก ่

 1) ต้นทุนค่ำแรงงำน 
  (1) ต้นทุนวัตถุดิบ 
  (2) ต้นทุนสินค้ำคงคลัง 
  (3) ต้นทุนอื่นๆเช่นต้นทุนแห่งคุณภำพ 
 2) เพ่ิมควำมหลำกหลำยให้แก่ผลิตภัณฑ์ โดยปรับปรุงรูปแบบหน้ำที่กำรใช้งำนและคุณภำพ เช่น 

กำรพัฒนำระบบ Digital มำแทนระบบ Analog  
 3) ลดเวลำในกำรผลิต ซึ่งหมำยถึงลดรอบเวลำกำรผลิต (Cycle Time) ท ำให้สำมำรถเพ่ิมปริมำณ

กำรผลิตและท ำให้องค์กำรสำมำรถปรับตัวได้ว่องไวเมื่ออุปสงค์เปลี่ยนแปลงขึ้น 
  สิ่งที่สหกรณ์ควรให้ควำมส ำคัญคือ สหกรณ์ควรพัฒนำหรือรักษำเมล็ดพันธุ์ข้ำวให้คงทนและมี

คุณภำพ เพ่ือให้ผู้บริโภคสำมำรถน ำไปใช้เกิดประโยชน์อย่ำงสูงสุด ยังรวมถึงกำรปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำของ
เมล็ดพันธุ์เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

2. กำรเลือกท ำเลที่ตั้ง (Location selection) กำรตัดสินใจเลือกสถำนที่ผลิตของสหกรณ์ไม่ตั้งอยู่
ในแหล่งชุมชน แต่อยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบ ซึ่งถือว่ำเป็นสิ่งที่มีควำมจ ำเป็นมำกกว่ำปัจจัยอ่ืน เพ่ือหลีกเลี่ยงต้นทุน
กำรขนส่งที่สูง แหล่งพลังงำน แหล่งแรงงำน กำรก ำจัดน้ ำเสีย เป็นต้น 

3. กำรวำงผังกำรผลิต (Process and capacity design) สหกรณ์พิจำรณำถึงกำรเคลื่อนของวัสดุ
อุปกรณ์ที่ต้องกำร ระดับของบุคลำกร เทคโนโลยี และข้อก ำหนดด้ำนสินค้ำคงคลังวำงผังตำมผลิตภัณฑ์  
(Product Layout) เป็นกำรก ำหนดผังกำรท ำงำนและกำรใช้ทรัพยำกรตำมก ำลังกำรผลิตเหมำะส ำหรับกำร
ผลิตพันธุ์ข้ำว เนื่องจำกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตปริมำณมำกซึ่งจะต้องด ำเนินงำนซ้ ำๆ กัน (Mass Product) ซึ่งมี
ข้อดี คือ ท ำให้อัตรำผลผลิตสูง ปริมำณวัสดุคงคลังไม่มำก 

4. กำรจัดกำรคุณภำพ (Quality) สหกรณ์ต้องพิจำรณำควำมคำดหวังของลูกค้ำเกี่ยวกับคุณภำพของ
สินค้ำและบริกำร เพ่ือก ำหนดนโยบำยและขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนให้ได้ตำมคุณภำพดังกล่ำว ผลิตภัณฑ์ควร
สร้ำงควำมประทับใจและมีภำพพจน์ที่ดีในสำยตำลูกค้ำ 

5. กำรออกแบบกระบวนกำรผลิต (Process and capacity design) สหกรณ์ก ำหนดขั้นตอนและ
กระบวนกำรจัดกำรเรื่องเทคโนโลยี คุณภำพ ทรัพยำกรมนุษย์ และกำรบ ำรุงรักษำ โดยพิจำรณำค่ำใช้จ่ำยและ
กำรลงทุนอย่ำงรอบคอบ เนื่องจำกเป็นโครงสร้ำงต้นทุนพ้ืนฐำนของสหกรณ์กระบวนกำรผลิตแบบต่อเนื่องหรือ
สำยกำรผลิต เป็นกำรผลิตแบบไหลเวียนในปริมำณมำก เพ่ือให้เกิดกำรประหยัดต้นทุนและสร้ำงสินค้ำที่มี
มำตรฐำนสูง ข้อดี คือ ต้นทุนต่อหน่วยต่ ำ ใช้แรงงำนพื้นฐำนฝึกฝนให้เกิดควำมช ำนำญและง่ำยต่อกำรควบคุม  

6. กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ (Human resources and job design) ในธุรกิจสมัยใหม่ ผู้จัดกำร
ฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ควรมีบทบำทในกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดกลยุทธ์ขององค์กำร และน ำ
กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องมำก ำหนดกลยุทธ์ในทุกภำรกิจของงำนกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ เพ่ือให้พนักงำน
ปฏิบัติงำนบรรลุตำมกลยุทธ์ขององค์กำร โดยมีระบบกำรวัดควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติงำนที่เรียกว่ำ กำรวัดผล
กำรปฏิบัติงำน โดยมีกำรน ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้เพ่ือเสริมประสิทธิภำพในกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ใน
องค์กำร และที่ส ำคัญผู้จัดกำรฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรมนุษย์จะต้องมีสมรรถนะในกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์
อย่ำงเพียงพอ จึงจะท ำให้สหกรณ์บรรลุผลตำมกลยุทธ์ที่ก ำหนดไว้  ส่งผลให้กำรด ำเนินธุรกิจส ำเร็จตำม
เป้ำหมำย 



7. กำรวัดและจัดล ำดับงำน (Scheduling)  สหกรณ์ก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรวำงแผนและควบคุม
กำรจัดตำรำงกำรผลิต โดยท ำกำรควบคุมกำรผลิตของสถำนีกำรผลิตวันต่อวันและมีกิจกรรมกำรจัดตำรำง
กำรผลิตดังต่อไปนี้ 

 1) จัดงำนแก่เครื่องจักร โดยก ำหนดหรือมอบหมำยงำนกำรผลิตให้แก่เครื่องจักรหรือสถำนีกำร
ผลิต ซึ่งท ำให้งำนสำมำรถกระท ำได้ในเครื่องจักรเฉพำะเครื่อง โดยยึดหลักกำรมีต้นทุนกำรผลิตรวมต่ ำสุดหรือ
เวลำที่ใช้ท ำงำนรวมแล้วสั้นที่สุด และควรกระจำยใช้เครื่องจักรต่ำงๆ อย่ำงสม่ ำเสมอเพ่ือไม่ให้เครื่องจักรท ำงำน
เกินก ำลังในขณะบำงเครื่องจักรว่ำงงำน 

 2) จัดล ำดับกำรผลิตก่อนหลัง โดยเรียงล ำดับกำรผลิตของงำนต่ำงๆ ที่ท ำโดยเครื่องจักรเครื่องใด
เครื่องหนึ่งตำมล ำดับของเอกสำรล ำดับกำรท ำงำนที่จัดไว้ 

 3) ติดตำมควำมคืบหน้ำของงำน โดยตรวจตรำว่ำได้ท ำงำนตำมตำรำงและล ำดับที่วำงแผนไว้
หรือไม่ เพ่ือแก้ไขตำรำงหรือจัดตำรำงใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 

8. กำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน (Supply-chain management) สหกรณ์ตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องซื้อ
มำ โดยพิจำรณำถึงคุณภำพ กำรขนส่ง และนวัตกรรม บนพ้ืนฐำนของรำคำที่น่ำพอใจ ทั้งนี้ ควำมไว้เนื้อเชื่อใจ
กันระหว่ำงผู้ซื้อและผู้ขำยเป็นสิ่งที่จะสนับสนุนให้กำรซื้อขำยมีประสิทธิผล 

 สหกรณต์้องยึดหลักระบบกำรบริหำรสมัยใหม่ โดยใช้กำรบริหำรแบบแนวร่วมที่มิได้มองตนเองเป็น
ศูนย์กลำง มีกำรวำงแนวทำงร่วมกัน เน้นควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ รวมทั้งพยำยำมปรับตัวพัฒนำระบบและ
รูปแบบในกำรด ำเนินงำนและกำรด ำเนินธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันมีกำรแข่งขันกันในระดับที่ สูง สหกรณ์จึงต้องคิดค้น
หำแนวทำงในกำรที่จะปรับกิจกรรมต่ำงๆ ที่มีอยู่ให้เป็นระบบเพ่ิมมำกขึ้น เช่น กำรจัดซื้อ กำรผลิต กำรตลำด
กำรวิจัยและพัฒนำ กำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศต่ำงๆ เข้ำมำช่วยเพ่ิมศักยภำพเพ่ือให้ทันต่อกำรแข่งขันและ
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ 

 สหกรณจ์ึงควรจัดให้มีกระบวนกำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนเพ่ือกำรเพ่ิมประสิทธิภำพของธุรกิจดังนี้ 
 1) กำรผสำนข้อมูล คือกำรน ำข้อมูลที่ไหลผ่ำนระบบซัพพลำยเชนมำเปิดเผยให้รับรู้ภำยในกลุ่มคน

ที่เก่ียวข้อง เช่น ข้อมูลกำรขำย ข้อมูลกำรผลิต ข้อมูลสินค้ำคงคลัง กำรตลำด และกำรขนส่งสินค้ำ 
 2) กำรร่วมมือกัน คือควำมร่วมมือของบุคลำกรในสหกรณ์และนอกสหกรณ์ เพ่ือที่จะมอบหมำย

งำนให้กับผู้ที่ท ำหน้ำที่ได้ดีที่สุดภำยในกระบวนกำรจัดกำรซัพพลำยเชน 
 3) กำรเชื่อมโยงระหว่ำงองค์กร โดยมีระบบที่สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและ

รวดเร็ว ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะท ำให้กระบวนกำรห่วงโซ่อุปทำนสมบูรณ์ขึ้น โดยน ำ เทคโนโลยีเข้ำมำใช้ 
เช่น EDI (Electronic Data Interchange) และกำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนทำงเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตคือตัวอย่ำง
หนึ่งของทำงด่วนสำรสนเทศท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันและเป็นทำงด่วนที่ได้รับควำมนิยมสูงสุดเนื่องจำกเป็นที่ยอมรับ
กันโดยทั่วไปถึงศักยภำพในกำรเติบโตเป็นชุมชนขนำดใหญ่ของอินเทอร์เน็ตระบบกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (EDI) คือระบบกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลเอกสำรทำงธุรกิจ ระหว่ำงคอมพิวเตอร์ของผู้ค้ำฝ่ำยหนึ่ง
กับคอมพิวเตอร์ของผู้ค้ำอีกฝ่ำยหนึ่ง  เพ่ือให้กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลของทั้ง 2 ฝ่ำยมีควำมสอดคล้องกัน  

9. กำรจัดกำรวัสดุคงคลัง (Inventory) กำรแข่งขันที่รุนแรงทำงธุรกิจมีควำมจ ำเป็นที่สหกรณ์จะต้อง
ปรับตัวเพ่ือลดต้นทุนในกำรประกอบกำร ต้นทุนด้ำนสินค้ำคงคลังเป็นต้นทุนส ำคัญที่มักจะถูกมองข้ำมและ
ส่งผลอย่ำงยิ่งต่อกำรด ำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ในกำรลดต้นทุนด้ำนสินค้ำคงคลังสำมำรถท ำได้หลำยวิธีด้วยกันไม่ว่ำ
จะเป็นกำรเก็บรักษำสินค้ำคงคลังให้มีปริมำณน้อยลงหรือกำรจัดซื้อปริมำณสินค้ำให้มีควำมเหมำะสม 
แม้กระทั่งกำรผลักภำระด้ำนสินค้ำคงคลังไปให้ซัพพลำยเออร์หรือผู้ให้บริกำรด้ำนโลจิสติกส์เป็นผู้บริหำร
สินค้ำคงคลัง ให้ปัจจัยที่ส ำคัญในกำรลดต้นทุนด้ำนสินค้ำคงคลังคือกำรวัดประสิทธิภำพด้ำนกำรบริหำรสินค้ำ



คงคลังอย่ำงต่อเนื่อง และค้นหำวิธีกำรในกำรปรับปรุงอยู่เสมอ ซึ่งสหกรณ์ลดต้นทุนด้ำนสินค้ำคงคลังได้ โดยใช้
วิธีกำรดังนี้ 

 1) ลดต้นทุนกำรเก็บสินค้ำคงคลังโดยกำรเพ่ิมกำรใช้ประโยชน์ของพ้ืนที่ด้วยวิธีลดกำรกำรขยำย
พ้ืนที่คลังสินค้ำและใช้เครื่องมือที่สำมำรถขนถ่ำยสินค้ำในช่องแคบกำรใช้ชั้นลอยหรือวิธีกำรเก็บสินค้ำที่
เหมำะสมมำกขึ้น 

 2) กำรตั้งระดับปริมำณสินค้ำเผื่อขำดบนพ้ืนฐำนของควำมพึงพอใจของลูกค้ำ โดย ตรวจสอบ
ข้อมูลของระดับปริมำณสินค้ำเผื่อขำดอย่ำงต่อเนื่อง และตั้งระดับของสินค้ำคงคลังเพ่ือตอบสนองควำมพึงพอใจ
ของลูกค้ำในรูปแบบของเป้ำหมำยทำงกำรเงิน เพ่ือเป็นตัววัดในกำรลดปริมำณสินค้ำคงคลังเผื่อขำดหรือลด
เหตุกำรณ์ที่สินค้ำคงคลังขำดแคลนและเป็นกำรเพ่ิมผลก ำไร 

 3) พยำกรณ์ควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงสม่ ำเสมอ จะสำมำรถลดกำรเก็บสินค้ำเกินควำมจ ำเป็น
สินค้ำขำดแคลนท ำให้มีสินค้ำเพียงแค่ควำมต้องกำรของลูกค้ำ 

 4) ค ำนึงถึงผลกระทบของเหตุกำรณ์เหตุกำรณ์บำงเหตุกำรณ์ท ำให้เกิดควำมต้องกำรของสินค้ำ
เพ่ิมข้ึนในเวลำอันรวดเร็ว ท ำให้ต้องค ำนึงถึงเหตุกำรณ์นั้นในกำรจัดกำรสินค้ำคงคลัง 

 5) รวมรำยกำรสินค้ำระหว่ำงกำรขนส่ง กรณีท่ีลูกค้ำมีควำมต้องกำรรับสินค้ำหลำยรำยกำรในเวลำ
เดียวกันในระหว่ำงกำรขนส่ง อำจจะมีกำรรวมบำงรำยกำรที่มำจำกสถำนที่ต่ำงกันมำขนรวมกัน เพ่ือควำม
สะดวกในกำรรับสินค้ำของลูกค้ำภำยในครั้งเดียว ท ำให้กำรขนส่งมีประสิทธิภำพมำกขึ้น และสำมำรถเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรสินค้ำคงคลังได้ดีขึ้น เนื่องจำกสำมำรถขนส่งสินค้ำได้ถี่มำกข้ึนต้นทุนสินค้ำคงคลังจะ
ลดลง 

10. กำรซ่อมบ ำรุง (Maintenance) โดยสหกรณ์เริ่มจำกกิจกรรม 5ส เป็นอันดับแรก เหตุผลเพรำะ
ปัญหำที่มีอยู่จะไม่สำมำรถระบุได้อย่ำงชัดเจนถ้ำพ้ืนที่ปฏิบัติงำนไม่ถูกจัดระเบียบไม่มีกำรท ำควำมสะอำด 
ดังนั้น ถ้ำมีกำรด ำเนินกิจกรรม 5ส จึงท ำให้สหกรณ์สำมำรถที่จะมองปัญหำได้ชัดเจนขึ้น ประกอบไปด้วย 

 1) สะสำง ก ำจัดสิ่งของไม่จ ำเป็นที่อำจก่อให้เกิดปัญหำรวมทั้งงำนระหว่ำงกระบวนกำรผลิตและ
ชิ้นส่วน รวมทั้งต้องมีกำรก ำหนดปริมำณที่เหมำะสมของสิ่งที่ต้องใช้งำนด้วย เป็นกำรคัดแยก และจัดระเบียบ
สิ่งของต่ำงๆ  

 2) สะดวก โดยจัดเก็บวัสดุสิ่งของให้เหมำะสมเพื่อป้องกันหรือหลีกเลี่ยงกำรปะปนกัน ต้องค ำนึงถึง
คุณภำพ ประสิทธิภำพ และควำมปลอดภัย วัสดุสิ่งของแต่ละชนิดจะมีต ำแหน่งที่อยู่ประจ ำเพียงที่เดียวเมื่อมี
กำรหยิบไปใช้ก็น ำมำเติมในที่ที่อยู่เดิมเรำสำมำรถที่จะใช้กำรติดป้ำยระบุชนิด และใช้ป้ำยแถบสีบ่งบอก
ควำมหมำยก็ได้ถ้ำมีกำรใช้ชั้นวำงในกำรจัดเก็บควรที่จะวำงวัสดุสิ่งของที่มีน้ ำหนักมำกไว้ด้ำนล่ำงของชั้น 

 3) สะอำด โดยท ำควำมสะอำด (ปัด กวำด เช็ด ถู) มุ่งเน้นที่เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่ำงๆ 
และสถำนที่ท ำงำน เช่น ให้พ้ืนที่ปฏิบัติงำนปรำศจำกฝุ่น ครำบน้ ำมัน จำระบี เศษโลหะหรือไม่ให้มีสำยไฟอยู่ไม่
เป็นระเบียบเรียบร้อย หรือมีน้ ำมันรั่วไหลจำกเครื่องจักร เป็นต้น 

 4) สุขลักษณะ โดยรักษำมำตรฐำนกำรปฏิบัติ 3ส แรกที่ดีไว้มีกำรประชุมกันเพ่ือระบุมำตรฐำนใน
กำรที่จะรักษำพ้ืนที่ปฏิบัติงำน เครื่องจักรอุปกรณ์ ทำงเดิน ให้มีควำมเป็นระเบียบและสะอำด รวมทั้ง
สุขอนำมัยที่ดีด้วย ซึ่งควรมีกำรด ำเนินกำรทั่วทั้งองค์กร และมีกำรทดสอบและสุ่มตรวจอยู่เป็นระยะ 

 5) สร้ำงนิสัยและมีวินัยในตัวเอง โดยเป็นกำรท ำให้บุคลำกรในสหกรณ์มีควำมผูกพันกับสถำนที่
ท ำงำน มีบรรยำกำศของควำมกระตือรือร้นควำมคิดสร้ำงสรรค์ ควำมต้องกำรที่จะปรับปรุงหน่วยงำนวิธีกำร
ท ำงำนและเครื่องจักรให้ดีขึ้น 



 กิจกรรมที่สหกรณ์ควรต้องท ำเพ่ิมเติมหลังจำกกำรท ำ 5ส คือ กำรบ ำรุงรักษำด้วยตนเองซึ่งเป็นกำร
พัฒนำพนักงำนปฏิบัติกำร (Operators) ผู้ควบคุมเครื่องจักรให้มีควำมสำมำรถที่จะด ำเนินกำรบ ำรุงรักษำ
เครื่องจักรที่ใช้อยู่ได้ด้วยตนเองในลักษณะงำนบ ำรุงรักษำที่ง่ำย ไม่ซับซ้อนมำกนัก ซึ่งจะท ำให้พนั กงำน
ปฏิบัติกำรรู้สึกถึงกำรมีส่วนร่วมและสร้ำงควำมเป็นเจ้ำของเครื่องจักรร่วมกัน จะช่วยลดภำระของพนักงำนฝ่ำย
ซ่อมบ ำรุงลงได้มำก ทั้งยังเป็นกำรช่วยป้องกันเหตุขัดข้องของเครื่องจักรที่ต้นเหตุของปัญหำได้อีกด้วย โดยมี
กำรฝึกอบรมพนักงำนให้ได้รับทรำบและเข้ำใจถึงข้ันตอนกำรปฏิบัติในกำรบ ำรุงรักษำด้วยตนเองได้อย่ำงถูกต้อง
และปลอดภัย โดยในกำรฝึกอบรมนั้นจะรวมถึงกำรตรวจสอบสภำพและกำรท ำควำมสะอำดเครื่องจักร 
ยกตัวอย่ำง เช่น 

 1) กำรท ำควำมสะอำดประจ ำวัน ซึ่งเป็นกำรดูแลท ำควำมสะอำดเครื่องจักร รวมถึงพ้ืนที่งำนทั่วไป 
เช่น ทำงเดินอุปกรณ์ ชั้นวำงของ เป็นต้น ให้ดูสดใสปรำศจำกสนิม ฝุ่น น้ ำมัน 

 2) กำรท ำควำมสะอำดแบบตรวจสอบ เป็นกำรท ำควำมสะอำดร่วมกับกำรพิจำรณำสังเกต เพ่ือ
ค้นหำสิ่งผิดปกติในเครื่องจักรเช่น รอยแตก รอยรั่ว นอตที่หลวม เสียงเครื่องเดินผิดปกติ เสียงลมรั่วเสียง
สำยพำนหลวม กลิ่นไหม้ กำรสั่นสะเทือน เป็นต้น 

 3) กำรท ำควำมสะอำดแบบบ ำรุงรักษำ คือในระหว่ำงกำรท ำควำมสะอำดแบบตรวจสอบ ถ้ำ
พนักงำนค้นพบสิ่งที่ผิดปกติเล็กๆ น้อยๆ ไม่ว่ำจำกตัวเครื่องจักรหรือชิ้นงำนก็สำมำรถที่จะปรับปรุงหรือ
ปรับแต่งแก้ไขได้ตำมท่ีได้ฝึกอบรมมำ แต่ถ้ำไม่สำมำรถกระท ำได้ด้วยตนเองก็ต้องติดต่อพนักงำนฝ่ำยซ่อมบ ำรุง
มำด ำเนินกำรแทน ทั้งนี้ต้องมีกำรสร้ำงมำตรฐำนเดียวกันในกำรบ ำรุงรักษำด้วยตนเอง โดยมีกำรระบุชิ้นส่วนที่
ต้องดูแลรักษำท ำควำมสะอำด ตรวจสอบ และหล่อลื่นรวมถึงจดบันทึกและระบุปัญหำที่พบลงในใบตรวจสอบ
ประจ ำเครื่อง 

จำกผลกำรวิเครำะห์ข้ำงต้น ส ำนักงำนสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมกันระดมควำมคิดที่จะพัฒนำธุรกิจ
เมล็ดพันธุ์ของสหกรณ์กำรเกษตรเพ่ือลดกระบวนกำรสูญเสียและท ำให้เมล็ดพันธุ์ที่ได้มีคุณภำพโดยใช้แนว
ทำงกำรจัดกำรที่ดีตำมกระบวนกำร 2 ด้ำน ดังนี้ 

1. กำรจัดกำรคุณภำพ (Quality)  กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ก็เช่นเดียวกับกำรผลิตสินค้ำหรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ที่
ต้องมีกำรควบคุมคุณภำพในกระบวนกำรผลิตทุกขั้นตอน เนื่องจำกปัจจุบันกำรผลิตและกำรจ ำหน่ำยเมล็ดพันธุ์
มีกำรแข่งขันมำก ท ำให้คุณภำพเมล็ดพันธุ์มีควำมส ำคัญมำกขึ้นตำมล ำดับไปด้วย จึงจ ำเป็นที่จะต้องมีกำร
ควบคุมคุณภำพและด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบมำกขึ้น ตำมข้ันตอน ดังนี้ 

 1) กำรควบคุมคุณภำพในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ เพื่อให้แปลงปลูกมีคุณภำพ  ต้นข้ำว มีควำม
สมบูรณ์สม่ ำเสมอทั้งแปลง  มีวัชพืชและต้นข้ำวพันธุ์อื่นปนน้อยหรือไม่มีเลย  ตลอดจนมีกำรเก็บ เกี่ยวที่มี
ประสิทธิภำพ ท ำให้ได้เมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภำพ มีแนวทำงในกำรปฏิบัติ คือ  

  (1) มีกำรบันทึกกำรปฏิบัติที่ส ำคัญ เช่น กำรใช้เมล็ดพันธุ์ กำรเตรียมดิน  วันปลูกและกำรดูแล 
กำรตัดถอนพันธุ์ปน และกำรเก็บเก่ียว เป็นต้น  

  (2) มีกำรตรวจประเมินคุณภำพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์  โดยตรวจประเมินตำมกิจกรรมและ
ระยะเวลำในกำรเจริญเติบโตของต้นข้ำว โดยตรวจดูต้นข้ำวที่ปลูกอยู่ในแปลงนำมีลักษณะตรงตำมพันธุ์ข้ำวที่
ปลูกหรือไม่ มีต้นพืชพันธุ์อ่ืนขึ้นปะปนอยู่ เช่น ปริมำณข้ำวพันธุ์ปน ข้ำวเรื้อ ข้ำวแดง ข้ำววัชพืชมีเกินมำตรฐำน
หรือไม่  นอกจำกนี้ต้อง 

  (3) ตรวจสภำพแปลงนำ ควำมสมบูรณ์ของต้นข้ำว วัชพืชร้ำยแรง  กำรระบำดของโรค  กำร
ระบำดของแมลง หรือกำรหักล้มว่ำมีมำกน้อยเพียงใด  มีผลกระทบต่อคุณภำพเมล็ดพันธุ์หรือไม่ 



 2) กำรควบคุมคุณภำพในกำรปรับปรุงสภำพเมล็ดพันธุ์  เพ่ือรักษำระดับคุณภำพเมล็ดพันธุ์ให้
ได้ตำมมำตรฐำน เพรำะหลังเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ยังมีควำมชื้นสูง มีสิ ่งเจอปนอยู่มำก จึงต้องท ำกำรลด
ควำมชื้น ท ำควำมสะอำดและคัดแยกสิ่งเจือปน คัดขนำดเมล็ดพันธุ์ คลุกสำรเคมีและบรรจุถุง เพื่อรอกำร
จ ำหน่ำยและเมล็ดพันธุ์ที่ผ่ำนกระบวนกำรปรับปรุงสภำพแล้วจะต้องมีคุณภำพ ทั้ง ควำมบริสุทธิ์  ควำมชื้น 
และควำมงอกไม่ต่ ำกว่ำมำตรฐำนที่ก ำหนด ดังนั้น แต่ละข้ันตอนในขบวนกำรปรับปรุงสภำพเมล็ดพันธุ์จะต้องมี
กำรตรวจสอบและควบคุมให้ปฏิบัติอย่ำงถูกต้องและเหมำะสม เพ่ือรักษำคุณภำพเมล็ดพันธุ์และลดกำรสูญเสีย
ให้น้อยที่สุด นอกจำกนี้กำรจัดกำรเกี่ยวกับล ำดับกำรเก็บเกี่ยวของสมำชิกผู้ผลิตก็มีควำมส ำคัญ เพรำะถ้ำหำกมี
กำรรวบรวมเมล็ดพันธุ์จำกสมำชิกแต่ละลอตมีจ ำนวนมำกๆ จะท ำให้เจ้ำหน้ำที่โครงกำรฯ รวมทั้งอุปกรณ์
กำรตลำด เช่น ลำนตำก ไม่สำมำรถรองรับปริมำณเมล็ดพันธุ์ได้มำกจะเกิดกำรสูญเสียขึ้น 

2. กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ (Human resources and job design) กำรที่องค์กำรจะกระท ำ
ภำรกิจหลักให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภำพนั้น หน่วยงำนจ ำเป็นจะต้องมีบุคลำกรที่มี คุณภำพใน
ปริมำณที่เหมำะสมกับงำน ดังนั้น กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ จึงจัดเป็นปัจจัยที่ส ำคัญอย่ำงหนึ่งในกำร
บริหำรงำน เพรำะบุคลำกรเป็นผู้จัดหำและใช้ทรัพยำกรบริหำรอื่น ๆ ไม่ว่ำจะเป็นเงิน วัสดุอุปกรณ์ และกำร
จัดกำร  

 ทรัพยำกรมนุษย์หรือบุคลำกรของสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ จ ำเป็นต้องมี กำร
พัฒนำ ทบทวนควำมรู้ ทักษะ  เพื่อให้สำมำรถจัดกำรกับกำรผลิตสินค้ำคือเมล็ดพันธุ์ข้ำวของสหกรณ์ ดังนี้ 

  1) สมำชิกผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์  ก่อนที่จะมีกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ในฤดูกำลกำรผลิตหนึ่ง จะต้องมีกำร
ประชุม อบรม ชี้แจงสมำชิกผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์  ดังนี้ 

  (1) กำรวำงแผนกำรจัดท ำแปลง  เงื่อนไขกำรรับซื้อคืน และกำรท ำสัญญำกับสมำชิก 
  (2) กำรเตรียมเมล็ดพันธุ์และกำรตกกล้ำ พ้ืนที่ปลูก  กำรใช้เมล็ดพันธุ์และแหล่งที่มำของเมล็ด

พันธุ์ 
  (3) กำรเตรียมพ้ืนที่ ลักษณะพ้ืนที่ กำรเตรียมดิน และท่ีมำของแหล่งน้ ำ 
      (4) กำรปลูก  อัตรำกำรปลูก  วิธีกำรปลูก  และช่วงเวลำปลูก 
     (5) กำรปฏิบัติดูแลรักษำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว  ช่วงระยะเวลำ  กำรเจริญเติบโต  ปัจจัย

กำรผลิตที่จะต้องใช้ เช่น ปุ๋ย  เคมีกำรเกษตร เป็นต้น 
  (6) กำรก ำจัดพันธุ์ปน  กำรตรวจแปลง ช่วงเวลำ และจ ำนวนครั้งในกำรก ำจัด 
  (7) กำรเก็บเกี่ยว  พื้นที่เก็บเกี่ยว  เครื่องจักรในกำรเก็บเกี่ยว  ระยะเวลำเก็บเก่ียว กำรจัดคิว 
  (8) กำรจัดกำรหลังกำรเก็บเก่ียว  กำรส่งมอบเมล็ดพันธุ์ที่ผลิต  กำรตีรำคำ   
  นอกจำกนี้ในกำรประชุม ควรให้สมำชิกผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ได้มีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้และ

ประสบกำรณ์ในกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำเทคนิค วิธีกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ระหว่ำงกันอีกด้วย  
รวมทั้งขอควำมร่วมมือถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนวิชำกำรและเทคโนโลยีจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่นศูนย์เมล็ดพันธุ์
ข้ำว กรมกำรข้ำว  เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตรจำกส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ ประจ ำพ้ืนที่ด้วย 

 2) เจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตร  ของสหกรณ์ ที่มีหน้ำที่ในกำรดูแลแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ของ
สมำชิก ต้องมีกำรพัฒนำเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริมกำรเกษตรหรือเจ้ำหน้ำที่แปลงให้มีควำมรู้ และทักษะในเรื่องกำร
ผลิตเมล็ดพันธุ์  กำรตรวจแปลงอย่ำงดี ได้แก่ 

  (1) รู้จักลักษณะประจ ำพันธุ์ข้ำวที่ตรวจและลักษณะที่แปรปรวนต่ำงๆ เป็นอย่ำงดี 
  (2) รู้วิธีกำรนับพันธุ์ปน 



  (3) รู้จักสภำพผิดปกติของต้นข้ำว เนื่องจำกกำรแปรปรวนของสภำพอำกำศ กำรขำดธำตุ
อำหำร และกำรได้รับพิษจำกเคมีบำงชนิด 

  (4) รู้จักชนิด กำรแพร่ระบำด และวิธีกำรป้องกันก ำจัดวัชพืชที่ร้ำยแรง  โรคและแมลงศัตรูข้ำว
ที่ส ำคัญ 

  (5) สำมำรถประเมินวันที่เก็บเกี่ยว และผลผลิตได้ใกล้เคียง เพ่ือวำงแผนกำรเก็บเกี่ยว กำรลด
ควำมชื้นและป้องกันผลผลิตรั่วไหล หรือปลอมแปลงเข้ำมำ 

 3) เจ้ำหน้ำที่โรงงำนปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ของสหกรณ์ ประกอบด้วย หัวหน้ำฝ่ำยโรงงำน คนงำน
ประจ ำโรงงำน  ต้องมีกำรประชุม อบรม ซักซ้อมกำรปฏิบัติงำนและมอบหมำยงำนประจ ำวัน  ได้แก่  

      (1) กำรท ำควำมสะอำดลำนตำก  กำรท ำควำมสะอำดเครื่องจักรอุปกรณ์คัดท ำควำม
สะอำด ตรวจสอบภำชนะ ตรวจสอบระบบไฟฟ้ำ ระบบล ำเลียง เครื่องก ำเนิดควำมร้อน เครื่องคัดท ำควำม
สะอำดเมล็ดพันธุ์  เครื่องชั่งและเครื่องบรรจุถุง 

    (2) กำรลดควำมชื้นเมล็ดพันธุ์ ทั้งวิธีกำรทำงธรรมชำติจำกกำรใช้ลำนตำก กำรใช้ เครื ่องลด
ควำมชื้น เพื่อรักษำระดับคุณภำพเมล็ดพันธุ์ให้คงคุณภำพมำกที่สุดเป็นขั้นตอนที่ส ำคัญ  หำกมีกำรปฏิบัติที่
ถูกต้องก็จะลดควำมสูญเสียเป็นอย่ำงมำก 

    (3) กำรคัดท ำควำมสะอำดเมล็ดพันธุ์  คือกำรคัดแยกสิ่งที่ปะปนไม่พึงประสงค์ ให้ ออกจำก
ไปจำกส่วนของเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์   กำรท ำควำมสะอำดจะเน้นในส่วนของสิ่งเจือปนต่ำงๆ เช่น ฝุ่น กรวด หิน 
ดิน ทรำย เศษใบไม้ เศษพืชหรือสิ่งแปลกปลอมอ่ืนๆ ที่ติดมำกับเมล็ดพันธุ์  เป็นต้น  แต่กำรคัดแยกจะเน้นไป
เรื่องของกำรคัดขนำด 

     (4) กำรคลุกสำรเคมีและกำรบรรจุเมล็ดพันธุ์ ป้องกันควำมเสียหำยจำกศัตรูต่ำงๆ เช่น แมลง 
ไร หนู และนก รวมทั้งโรคที่ติดมำจำกเมล็ด เช่น  โรคถอดฝักดำบ ส่วนกำรบรรจุเมล็ดพันธุ์ เพ่ือควำมสะดวก
ในกำรเก็บรักษำและกำรขนส่ง ถุงท่ีบรรจุต้องติดฉลำกแดสงรำยละเอียดสินค้ำ เช่น ชนิดเมล็ดพันธุ์ ชื่อพันธุ์ วัน
เดือนปีที่ผลิต สถำนที่ผลิต เป็นต้น รวมทั้งกำรแสดงเลขที่ใบอนุญำตกำรผลิตและจ ำหน่ำยเมล็ดพันธุ์ควบคุม
ด้วย 

 4) เจ้ำหน้ำที่กำรตลำดหรือฝ่ำยขำย ต้องมีกำรฝึกอบรมพัฒนำเจ้ำหน้ำที่กำรตลำดหรือฝ่ำยขำย 
รวมทั้งผู้บริหำรของสหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์  กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรตลำดมีควำมยำกล ำบำก จ ำเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์  สภำวะปัจจัยภำยนอกที่ส่งผลต่อกำรจ ำหน่ำยเมล็ด
พันธุ์ ได้แก่ กำรเปลี่ยนแปลงชนิดพันธุ์ข้ำวของชำวนำ ภำวะรำคำข้ำวเปลือก  จึงต้องมีกำรติดตำมข้อมูล เพื่อ
ใช้ในกำรวิเครำะห์ปัญหำ อุปสรรค และก ำหนดกลยุทธ์ในกำรจ ำหน่ำย เมล็ดพันธุ์ กำรขยำยตลำด กำร
ส่งเสริมกำรขำย ช่องทำงกำรจ ำหน่ำย  เครือข่ำยกำรตลำด เพื่อให้เมล็ด พันธุ์ที่ผลิตกระจำยสู่พ้ืนที่ท ำนำได้
อย่ำงทั่วถึงและสอดคล้องกับศักยภำพกำรผลิตและควำมต้องกำรของชำวนำอย่ำงแท้จริง 

จำกกำรระดมควำมคิดที่จะพัฒนำธุรกิจเมล็ดพันธุ์ของสหกรณ์กำรเกษตรโดยใช้กำรจัดกำรที่ดีตำม
กระบวนกำร 2 ด้ำน ได้แก่กำรจัดกำรคุณภำพ(Quality) และกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ (Human 
resources and job design) ก็จะท ำให้สหกรณ์สำมำรถผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภำพ มำตรฐำน เป็นที่สร้ำง
ควำมพึงพอใจให้แก่ลูกค้ำ ได้แก่ เกษตรกรชำวนำที่ซื้อเมล็ดพันธุ์ไปใช้ในกำรท ำนำ รวมทั้งช่วยลดกำรสูญเสียที่
จะเกิดขึ้น โดยเฉพำะขั้นตอนกำรรวบรวมและกำรลดควำมชื้นข้ำวเปลือกเมล็ดพันธุ์ที่มีควำมส ำคัญมำก หำก
สหกรณ์สำมำรถผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภำพ มีมำตรฐำน ผลประโยชน์จะส่งผลให้สมำชิกผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์มีรำยได้
เพ่ิมขึ้น สหกรณ์เป็นแหล่งกลำงในกำรผลิต ใช้อุปกรณ์กำรตลำดได้แก่โรงงำนและเครื ่องมือได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  รวมทั้งเกษตรกรที่น ำเมล็ดพันธุ์ไปปลูกก็จะได้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นอีกด้วย 


